
 

Ansökan om projektstöd 
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara 
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har 
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din 
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på 
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Gullstigen

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Nej

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer 8024924956 

Namn
Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och 
Vendel

Utdelningsadress Vendelvägen 9 A
Postnummer 74841
Postort ÖRBYHUS
c/o adress Isabelle Axelsson
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer 0737679419
E-postadress utvecklaotv@gmail.com

Generella uppgifter om ansökan

Kommer du att genomföra din investering, projekt eller etableringen på annan adress än din 
hemadress?
Nej 

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i 
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens 
miljövärden".
Investeringen bidrar till att bevara och utveckla Gullstigen som natur- och kulturmiljö, en 1000-årig färdled 
mellan Tegelsmora och Dannemora. 
Aktiviteter som ingår är:
• Röja och märka ut stigen mellan Labbo och Sibbo
• Rusta kolarkojan för att kunna användas som rastskydd samt röja fram och synliggöra kolbotten 
• Röja fram och synliggöra delar av gårdstun och torpgrunder i Rönnvik
• Uppdatera och komplettera informationsskyltar i terrängen och vid anslutande vägar. 

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller 
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
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Kontaktpersoner

Kontaktperson Isabelle Axelsson

Namn Isabelle Axelsson
Mobilnummer 0737679419
E-postadress isa.axelsson@gmail.com

Välj projekt

Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd > Natur- och kulturmiljöer > Övriga kulturmiljöer > 
Återskapa

Om projektet

Var ska du genomföra ditt projekt?

Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• UPPSALA

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• TIERP
• ÖSTHAMMAR

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Nej

Motivera ditt svar
Vi är en ideell förening och vi är inte momsredovisningsskyldiga. 

Generella frågor om projektet

Beskriv varför du ska genomföra projektet eller investeringen.
Svar: Projektet ska genomföras för att utveckla Gullstigen som natur-och kulturmiljö. Gullstigen utgör ett 
ovanligt och viktigt kulturarv i bygden Tegelsmora-Dannemora och är en del av brukens och skogens historia i 
centrala Uppland. Gullstigen är ett möte mellan Tegelsmora och Dannemora socken samt byarna Sibbo och 
Labbo. Här har folk färdats i 1000 år för att sälja och köpa, besöka kyrkan på söndagar, fria och umgås. Här 
gick man mellan hem och slåtteräng, mellan djuren på skogen och odlingen där hemma. Kolare och 
gruvdrängar gick här mellan hem och arbete. Här möttes människor när rättvisans dom skulle verkställas på 
Galgbacken. Gullstigens längd (5 km) och att den klassas som en av få färdvägar i länet klassas som 
Fornlämning i FMIS gör den unik i sitt slag. Det historiskt belagda sambandet mellan Örbyhus och dess marker 
öster om godset - Österby, stärker den vikt vi kan utgå från att färdvägen hade redan under järnålder och 
medeltid. Under 1990-talet gjordes stora insatser för att bland annat märka ut stigen och rusta kolarkojan. 
Hembygdsföreningarna har tagit hand om stigen, men har på senare tid inte mäktat med - de behöver stöd för 
att värna Gullstigen.  

När stigen förfaller vandrar allt färre människor längs den och kulturarvet riskerar att glömmas och gömmas - 
i värsta fall försvinna.  Vi vill rädda kulturarvet! Genom att röja och återetablera stigen hoppas vi att fler 



vandrar längs den och att intresset för natur- och kulturmiljön stärks. Genom att restaurera Gullstigen och 
vårda kulturlämningarna kommer projektet att tillgängliggöra och sprida kunskap om kulturarvet. Den 
värdefulla miljön kommer att bli mer lättåtkomlig för allmänheten. Gullstigen kommer åter att bli en länk 
mellan socknarna och binda samman leder, stigar och besöksmål i område -, till exempel nyetablerade leder i 
naturreservatet Florarna, besöksmålet Kyrksjön i Tegelsmora och pilgrimsleder på ömse sidor om Gullstigen. 
Mycket goda kommunikationer och närheten till andra attraktiva besöksmål som naturreservatet Florarna, 
Vallonbruken, vandringsleder och Roslagens skärgård gör att Gullstigen är en tillgång för hela länet och 
Mälardalen. Gullstigen blir en pusselbit för en större internationell produkt i området. Traditionell och lokal 
kunskap kommer att användas i projektet genom att hembygdsföreningarna, svenska kyrkans församlingar 
och lokala företagare är delaktiga i projektet. 

Är projektet en del av en gemensam lösning på området till exempel destinationsutveckling?
Svar: Ja 

Om ja, beskriv hur.
Svar: Ja. Gullstigen binder samman leder, stigar och besöksmål i området och skapar möjligheter till variation 
i upplevelser och upplägg av utflykter och paket. 

Kommer du att samarbeta med något annat företag, nätverk eller organisation i samband med din 
investering?
Svar: Ja 

Om ja, beskriv hur.
Svar: Ja, Utveckla ÖTV samarbetar med lokala hembygdsföreningar (Tegelsmora respektive Dannemora), 
svenska kyrkans församlingar (Vendel-Tegelsmora och Dannemorabygden) som berörs. Upplandsmuseet och 
lokala företag kommer att upphandlas som konsulter för att säkra kvalitén i samband med investeringen. 

Kommer investeringen att leda till att verksamheten blir mer energieffektivt?
Svar: Ja 

Om ja, beskriv hur.
Svar: Ja. Investeringen i Gullstigen minskar behovet av egna transporter vid utflykter eftersom den ger 
möjlighet att nyttja kollektivtrafik på båda sidor om leden.

Utnyttjar din investering ny teknik eller nya metoder?
Svar: Ja 

Om ja, beskriv hur.
Svar: Ja, det blir en ny metod i form av vår konstellation av samarbetspartners.

Ange hur många invånare som får tillgång till förbättrad natur- och kulturmiljö.
Svar: 9000 

Vad är den totala anskaffningsutgiften för den investering som du söker stöd för? Ange i kronor.
Svar: 166250 

Utbildning och erfarenhet

Vilken kunskap har du eller din organisation som har betydelse för den investering som du söker 
stöd för?
Svar: Utveckla ÖTV har kunskap om olika parter i området och om att främja samverkan och utveckling. Vi 
har en god bild av bygdens natur- och kulturvärden. De medverkande hembygdsföreningarna och kyrkans 
församlingar har god kunskap om ledens kulturarv som färdväg och kyrkstig.

Vilken erfarenhet har du eller din organisation som har betydelse för den investering som du söker 
stöd för?
Svar: Utveckla ÖTV har tidigare sökt och beviljats medel för olika projekt.

Har projektet andra deltagare med relevant kunskap och erfarenhet?



Svar: Upplandsmuseet och lokala företag med relevant kompetens kommer att upphandlas i samband med 
investeringen. Dessa har kunskap om ledens kulturarv, om ledens befintliga skick, om hur man främjar ett 
levande kulturarv, om att utforma text med historisk information samt kunskap om att grafiskt illustrera de 
historiska texterna för att göra dem attraktiva för besökarna.

Målgrupp

Ange vilken målgrupp projektet gynnar och på vilket sätt.
Svar: 1) Boende i närområdet - får genom Gullstigen möjlighet att ta del av bygdens kulturhistoria och 
förbättrad möjlighet till rekreation. 

2) Bygdens föreningar och kyrkans församlingar - kan återuppta gamla traditioner på Gullstigen

3) Pilgrimsvandrare - Gullstigen sammanbinder de båda pilgrimslederna Marialeden och den nya S:t 
Olavsleden. 

4) Kultur- och naturintresserade i Mälardalen - Gullstigens kulturarv ger friluftslivet ytterligare en dimension: 
Upplevelsen förstärks och kan locka nya besökare. 

5) Skolor i närområdet - får kunskap om och tillgång till det lokala kulturarvet. 

Mätbara mål för projektet

Ange mätbara mål som ni vill att projektet ska bidra till på längre sikt.
Svar: Att antal besökare ökar 
Att skolor i närområdet besöker Gullstigen i ökad utsträckning
Att natur- och kulturguidningar startas och ökar i antal
Att Gullstigen omnämns i lokala publikationer för allmänhet och besökare

Beskriv vad som händer efter projektet

Vad händer efter projektet?
Svar: Projektet möjliggör återupptagande av traditioner med sammankomster som till exempel gökotta och 
friluftsgudstjänster.

Projektet stärker kännedom om och stolthet för bygden. 

Projektet bidrar till att lyfta hela brukshistorien i enlighet med de mål som Region Uppsala har satt upp om att 
lyfta Vallonbruken

Hur ska ni förvalta och dra nytta av investeringen?
Svar: En upprustning av stigen och informationen signalerar intresse och stolthet för vårt kulturarv. Gullstigen 
med dess attraktiva kulturarv lockar nya besökare, och Gullstigen öppnar även för vandringsslingor vilket 
förbättrar möjligheterna för bygdens invånare att besöka och vistas i området. 

Vi har förhoppningar om kommunalt (Tierp och Östhammar) årligt stöd för tillsyn och underhåll. 

Projektorganisation

Roll i projektet Namn Utbildning
Yrkes- och 
branscherfarenhet



Ekonomiansvarig Utveckla ÖTV Utveckla ÖTV Utveckla ÖTV
Projektledare Utveckla ÖTV Utveckla ÖTV Utveckla ÖTV
Person med teknisk 
kunskap

Utveckla ÖTV Utveckla ÖTV Utveckla ÖTV

Upphandlingskunnig Utveckla ÖTV Utveckla ÖTV Utveckla ÖTV

Andra sökta och beviljade stöd

Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Svar: Nej 

Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar upp i denna 
ansökan?
Svar: Nej 

Har din verksamhet fått stöd som är av typen stöd av mindre betydelse, under de senaste tre 
beskattningsåren?
Svar: Nej 

Utgifter

Utgiftstyp
Beskrivnin
g

Belopp (kr)

Övriga utgifter

Bevara och 
utveckla 
Gullstigen 
som natur- 
och 
kulturmiljö

166250

* Ej momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade inklusive moms. 
Summa utgifter Belopp (kr)

166250

Finansiering

Typ av finansiering Belopp (kr)
Projektstöd 149625
Övrig privat finansiering 16625
Summa finansiering 166250

Bilagor

Bifogade bilagor

• Budgetmall för projektstöd: Budget.xlsx
• Karta Projektstöd: Gullstigen_Örbyhus.jpg

199010054261




